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Uitgeven en verschijnen Contactblad
Het Contactblad wordt digitaal uitgegeven via  www.contactblad.info. Maandelijks verschijnen er twee edities, met uitzondering van juli en/of augustus waarin soms maar één editie
per maand verschijnt. De verschijningsdata zijn op of rond de 1e en de 15e van de maand.
Inzien en downloaden is gratis.

Aanleveren berichten/kopij en plaatsing

Kopij is de hele maand door aan te leveren. Echter om mee te kunnen in een editie sluit de
inlevering op resp. de 10e en de 25e van een maand. Het in elkaar zetten van het blad kost
nu eenmaal ook tijd. Kopij die later binnenkomt, gaat mee in de eerstvolgende editie.
Kopij is aan te leveren digitaal via:
 contactblad-asw@planet.nl
Plaatsing van kopij
Een ieder die kopij inlevert voor het Contactblad stemt ermee in dat dit openbaar wordt gemaakt in het Contactblad en/of via  www.contactblad.info. Aan het aanbieden van kopij kan
geen automatisch recht van publicatie worden ontleend.
Overnemen van teksten uit het Contactblad/Auteursrecht
Een andere persoon of organisatie die - op wat voor wijze dan ook - een deel of delen van de
teksten wil overnemen, vermenigvuldigen, dan wel openbaar maken, dient daartoe contact op
te nemen met de betreffende auteur (persoon dan wel organisatie).
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Agenda activiteiten Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.
Activiteiten onder voorbehoud van niet gemelde wijzigingen.
Meldingen voor deze agenda via  contactblad-asw@planet.nl of twitter  @Contactblad
november
maand
15
15
17
18

20.00 u.
20.00 u.
15.00 u.
10.00 u.

21
23
24

20.00 u.
20.30 u.
14.00 u.

25
29 t/m
5 dec.

10.00 u.

december
tot 14
t/m 5
2

10.00 u.

3
5
5
7
9
13
14

20.00 u.
17.00 u.
10.00 u.
20.00 u.
14.00 u.

14

21.00 u.

16
19
23
25
26
30
31

20.00 u.
10.00 u.

Aanmelding mogelijk voor tafel bij Kerstmarkt Adorp op 14 december
(zie pagina 17)
Bingo in Artharpe te Adorp (zie pagina 14)
Vrij kaarten in 't Witte Hoes te Adorp; inschrijven vanaf 19.30 uur
Concert 'Entre brios y flautas' in 't Sael te Groot Wetsinge (zie p. 16)
Steunpunt, themamorgen beurtschippers en boderieders, Ubbegaheem
in Sauwerd (zie pagina 15)
Clubavond Kaartclub Adorp in 't Witte Hoes
Gertjan Piek met 'Zelfportret', De Hoogte in Winsum (zie pagina 16)
Film 'Three billboards outside Ebbing, Missouri' in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 13)
Steunpunt, inloopochtend Ubbegaheem in Sauwerd (zie pagina 15)
Expositie 'Vanuit de stilte" in kerk Klein Wetsinge (zie pagina 14)

Aanmelding mogelijk voor tafel bij Kerstmarkt Adorp op 14 december
(zie pagina 17)
Expositie 'Vanuit de stilte" in kerk Klein Wetsinge (zie pagina 14)
Steunpunt, themamorgen met Rudy Kromowidjojo over Karate-do, Artharpe te Adorp (zie pagina 15)
Rode Kruis, Kerstshoppen (zie pagina 14)
Sinterklaas
Clubavond Kaartclub Adorp
Eetcafé in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 13)
Steunpunt, inloopochtend in Artharpe te Adorp (zie pagina 15)
Vrij kaarten in 't Witte Hoes te Adorp; inschrijven vanaf 19.30 uur
Kerstmarkt in Artharpe te Adorp (zie pagina 17) - deelnemers kunnen
zich vooraf aanmelden voor een tafel
40UBB: Dansavond in de kelder van Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 13)
Steunpunt, geen spreker (zie pagina 15)
Clubavond Kaartclub Adorp
Steunpunt, inloopochtend Ubbegaheem in Sauwerd (zie pagina 15)
Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag
GEEN activiteiten Steunpunt
Oudjaarsdag
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
17 nov.
9.30 u. - ds. mw. C.S.A. Minnaard
24
9.30 u. - ds. K.G. Pieterman
1 dec.
9.30 u. - mw. C. Lanting
8
11.00 u. - ds. M.H. Langenburg
15
11.00 u. - mw. A. Nijland
22
11.00 u. - ds. K. Dijkstra
24
21.30 u. - ds. K.G. Pieterman
25
9.30 u. - ds. J, Hommes
26
10.00 u. - kinderkerstfeest
29
geen nadere gegevens
31
19.30 u. - mw. C. Lanting

Laatste zondag kerkelijk jaar

Jeugddienst
Kerstwake, in Adorp
Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag
Oudjaarsdag

Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
17 nov.
9.30 u. - ds. P. Zuidema
14.15 u. - ds. H. van Noort
24
9.30 u. - ds. Jt. Janssen
16.30 u. - dhr. M. van Heijningen
1 dec.
9.30 u. - ds. H. van Noort
8
15
22
25
26
29
31

19.00 u.
9.30 u.
14.15 u.
9.30 u.
14.15 u.
9.30 u.
14.15 u.
9.30 u.
9.30 u.
9.30 u.
14.15 u.
19.30 u.

-

ds. H. van Noort
ds. H. van Noort
ds. H. Wijnalda
ds. H. van Noort
ds. C.T. Basoski
ds. H. van Noort
ds. P. Zuidema
ds. H. van Noort
Kerstfeest met de kinderen
ds. C. van Zwol
ds. S.W. de Boer
ds. H. van Noort

Zangdienst
Heilig Avondmaal

Kerst
Kerst

Oudjaarsdag

Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/
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Ophalen oud papier
Onder voorbehoud van wijzigingen:
SIOS
De laatste vrijdag van de maand m.u.v. juli.
Muziekvereniging Adorp
De eerste donderdag van de oneven maanden.

Vanaf 18.00 u.
	
  

Vanaf 18.00 u.

Vaste activiteiten

Iedere week (NB: wijzigingen voorbehouden, b.v. in vakantieperiode)
dagelijks
Kerk van Klein Wetsinge (zie pagina 20)
bij open winkel Boekenpost in de Dorpswinkel te Sauwerd
maandag
Karatevereniging Za-kura, training voor iedereen vanaf 15 jaar, in Artharpe
te Adorp 18.30-19.45 u.
Muziekvereniging Adorp, repetitie in Arharpe te Adorp 20.00-22.00 u.
dinsdag
puzzeltheek, 14.00-17.00 u. (info  050-3061743)
Ubbegaheem in Sauwerd (zie pagina 17)
Dansen St. 55+, in Artharpe te Adorp, 13.45-15.00 u.
Gymnastiek voor 55+ in Atharpe te Adorp, 18.45-19.45 u.
RaitdaipRunners Bootcamp-training 19.30-20.30 uur (april-juni / september-oktober)
Gymnastiek voor iedereen in Atharpe te Adorp, 19.45-20.45 u.
Inloopnaaiatelier in Sauwerd, Provincialeweg 10, 20.00-22.00 u.
woensdag
Volleybal Dames 1/2 en recreanten in Artharpe te Adorp
donderdag
Seniorenfitness (georganiseerd door St. 55+), Sporthal Oosterstraat te
Sauwerd, 10.00-11.00 u.
Raitdaiprunners, training gevorderden 20.00-21.15 u.
Volleybal heren in Artharpe te Adorp
Inloopnaaiatelier in Sauwerd, Provincialeweg 10, 20.00-22.00 u
vrijdag
Boekenpost Sauwerd zie pagina 20
Dorpstafel in Artharpe in Adorp, vanaf 17.30 u.
Dansles in Artharpe te Adorp, vanaf 30 september (zie pagina 18)
UNICEF
Plaatselijk vrijwilligster: Lies Eldring  050-3061016
 www.unicef.nl voor informatie en producten

maandelijks
1e maandag

Inleveren boeken voor Boekspot, Artharpe te Adorp 19.00-20.00 u. - maximaal 10 boeken p.p., Nederlandstalig, fictie (romans), in goede staat
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Informatie diverse organisaties en instellingen
Buurt- en Thuiszorg / Dagopvang / Mantelzorg / Welzijn
Wegens de veranderingen in de zorg is het nu ondoenlijk om hier actuele informatie te geven.
Neem contact op met uw huidige zorgaanbieder of het WMO-loket.
MJD: Mantelzorgondersteuning en Seniorenvoorlichting
 m.blom@mjd.nl
 06 4887 4339
Algemene hulpdienst “DE HELPENDE HAND”
 helpendehandwinsum@hotmail.com
werkdagen 9.30 - 10.30 u. 
St. Platform Gehandicaptenbeleid
 spg.winsum@gmail.com

0595 442925

werkdagen 18.30 - 20.00 u.  06 1331 7675

 www.gehandicaptenplatform-spg.nl
Advies- en steunpunt huiselijk geweld
 www.ash.groningen.nl / www.steunpunthuiselijkgeweld.nl



050 3180011

Buro Slachtofferhulp Groningen



050 3186266



050 5425962




050 3061728
050 3061225

Uitvaart-/begrafenisverenigingen
Bij overlijden contact opnemen met Monuta Groningen
Uitvaartvereniging Wetsinge-Sauwerd
Secretariaat: Stationsstraat 25 9771 AD Sauwerd
Ledenadministr.: mw. A. Nomden, Oosterstraat 4 9771 AS Sauwerd
Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”, Adorp
Ledenadministr.: dhr. L.R.Kruijer, De Omloop 2 9774 PX Adorp

Algemene telefoonnummers
Sociale woningbouw

Woningstichting Wierden en Borgen (Bedum)
Onderhoud (ma t/m vr 8.30-12.00 u.)

Ubbegaheem
Artharpe
Gas en stroom
Openbare verlichting

b.g.g. 06 24 81 86 81
b.g.g. 050 3061783
nationaal storingsnummer
melden bij gemeente Winsum telefonisch of via
https://storing.moonoline.nl/gemeentewinsum
storingsnummer

Waterbedrijf
Openbaar vervoer
Regiotaxi
Regiopolitie

reisinformatie
minimaal 1 uur van tevoren bellen
Alarmnummer
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 050 4023750
0800
0236622
050 3061457
050 3061664
0800 9009
0595 447777
050 3688688
0900 9292
0900 0911
0900 8844
112
www.contactblad.info

S.H. Riazi, huisarts Adorp, Sauwerd, Wetsinge  3061281
Burchtweg
6, 9771 BB Sauwerd
					
 www.huisartsenpraktijksauwerd.nl
			
Alarm 112
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
woensdag
				

8.00-17.00 u.
8.00-12.30 u.

Op woensdagmiddag is de praktijk gesloten.
De huisartsen in Winsum nemen dan voor ons waar.
Bij spoedgevallen op woensdagmiddag kunt u bellen met 			

 0595 441300

Heeft u een dokter nodig buiten openingstijden?
Na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen kunt u bij spoed terecht bij
de Centrale Doktersdienst Groningen
			adres: Van Swietenlaan 2b 9728 NZ in Groningen

 0900 9229

Uitdeelpost Apotheek Winsum locatie Burchtweg 6 in Sauwerd:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 16.00-17.00 u.; woensdag gesloten
Magazijnuitleen hulpmiddelen:
Meeden 3e Winsum, ma-vr: 8.30-12.00 u. en 13.00-17.00 u.
Certe (bloedafname): elke dinsdag 9.00-10.00 u.
			
elke donderdag 8.00-8.30 (alleen eigen patiënten)
Spreekuur: op afspraak
Bij voorkeur bellen tussen 8.00-10.00 uur.
De assistent stelt u enkele vragen om de urgentie te kunnen bepalen, dit voor een goede
spreekuur planning.
Per afspraak worden 10 minuten gereserveerd. Als u denkt meer tijd nodig te hebben,
dit graag aangeven.
Visite aanvragen:
Bij voorkeur voor 10.00 u. bellen.
Spoedvisites:
kunnen de hele dag aangevraagd worden.
Weet u niet zeker of er sprake is van spoed?
Overleg het dan met de assistent.
Telefonisch spreekuur:
Indien u telefonisch overleg wilt met de huisarts kunt u dit bij de assistent aanvragen. De
dokter belt u tussen 10.00 en 11.00 u. terug.
De praktijkassistenten
Liesbeth van Heeringen, Hermien Tillema en
Ellen Buisma maken voor u afspraken en u
kunt bij hun terecht voor vragen, adviezen en
informatie.

Op maandag, dinsdag , donderdag en vrij-dag
kunt u tussen 14.00-15.00 uur op afspraak
komen voor het assistenten spreekuur,
graag even melden aan de balie.
Urine onderzoek:
Graag ochtend urine inleveren in een
schoon potje met naam voor 10.00 uur.
(Potjes gratis verkrijgbaar bij de assistent.)
Herhalingsrecepten:
Lege doosjes en flesjes met etiket (of alleen
de etiketten) liefst gebundeld in “het kastje”
zetten. U kunt uw herhaalrecept ook telefonisch, of via onze website doorgeven. Voor
10.00 uur gebracht of gebeld betekent twee
werkdagen later ophalen bij de uitdeelpost
tussen 16.00 en 17.00 u..
Uitslagen
Deze kunt u telefonisch opvragen bij de assistent. Uitslagen zijn in de meeste gevallen
na 2-3 werkdagen bij ons bekend.
Wijzigingen van uw gegevens: (gezins)situatie, adres of verzekeringsgegevens graag
z.s.m doorgeven aan de assistent.

Fysiotherapie Sauwerd, Burchtweg 6, Sauwerd
www.contactblad.info
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Gemeentenieuws
Informatie via website, facebook en noorderkrant
Voor informatie over diensten, openingstijden, vergunningen, raadsvergaderingen etc. zie:
https://hethogeland.nl
https://www.facebook.com/GemeenteHetHogeland
https://flippingbook.ndcmediagroep.nl/nok/ of via https://www.dekrantvantoen.nl
ELEKTRONISCH GEMEENTEBLAD
Vanaf 1 januari 2014 is de gemeente wettelijk verplicht een elektronisch gemeenteblad uit te
geven en daarin minimaal de algemeen verbindende voorschriften bekend te maken. U vindt
het elektronisch gemeenteblad via  https://zoek.officielebekendmakingen.nl.
Beschikt u niet over internet? Dan kunt de bekendmakingen in het gemeentehuis inzien.
BERICHTENBOX
Wilt u de aanslagen gemeentelijke belastingen niet meer op papier ontvangen, maar liever
digitaal? Ga dan naar  www.mijnoverheid.nl en activeer uw berichtenbox. Dit is uw persoonlijke brievenbus waarin u post van de gemeente voortaan digitaal kunt ontvangen. Ook
post van andere overheidsinstanties en bijvoorbeeld pensioenfondsen kunt u hier ontvangen.
Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. U logt in met uw eigen DigiD en kunt vervolgens
aanvinken van welke organisaties u digitaal post wilt ontvangen. Is er post, dan ontvangt u
een email dat er een bericht voor u klaar staat op MijnOverheid. Was u al aangesloten op de
berichtenbox? Zet dan ook nog even een vinkje bij gemeente.
E-MAILSERVICE BEKENDMAKINGEN
'E-mailservice Bekendmakingen' is gebaseerd is op een landelijk systeem. Dit is bijvoorbeeld handig voor burgers en bedrijven die qua locatie dicht bij een gemeentegrens liggen.
Daarnaast kunt u van meerdere overheidslagen bekendmakingen ontvangen, dus niet alleen
bekendmakingen van gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen. U maakt een
profiel aan op basis van de postcode waar u woont of waar uw
bedrijf is gevestigd. Vervolgens kiest u de straal waarbinnen u de
bekendmakingen wilt ontvangen. Ook kunt u aangegeven van
welke overheden (provincie, waterschappen en gemeenten) u de
bekendmakingen wilt ontvangen en als laatste welke type bekendmakingen.

	
  

(Brand)veiligheid voorop!
Het is van groot belang dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Maar
als het gaat om (brand)veiligheid zijn inwoners die minder mobiel zijn, ook minder zelfredzaam
als zij moeten vluchten bij brand.
Ouderen of mensen met een Wmo-indicatie kunnen contact opnemen met Mensenwerk Hogeland. Vervolgens komt er een vrijwilliger langs die samen met de bewoner kijkt hoe de veiligheid in huis vergroot kan worden.
Uitbreiding dienstverlening OV-ambassadeurs
Het college heeft besloten de dienstverlening van de OV-ambassadeurs uit te breiden. Naast
de zitting in Uithuizen zijn de ambassadeurs nu ook in Winsum aanwezig. De zitting in Winsum is elke tweede donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis. In
Uithuizen houdt de ambassadeur elke dinsdag (8.00 tot 14.00 uur) en elke donderdag (8.00 tot
12.00 uur) zitting bij de Stichting Werk op Maat.
De OV-ambassadeurs helpen inwoners die moeite hebben hun weg te vinden in het openbaar
vervoer. De ambassadeurs werken op vrijwillige basis. De dienstverlening is gratis.
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Mobiel servicepunt mobiliteitshulpmiddelen
Iedereen kan voor kleine reparaties en onderhoud van mobiliteitshulpmiddelen terecht bij een
mobiel servicepunt van RSR. De Mobiele Service Bus is te vinden in het centrum van het dorp
Winsum tegeonver de bibliotheek op de dinsdag in de even weken van 13.30-16.00 u.
Op  www.rsr.nl is de meest actuele informatie over de Mobiele Service Bus te vinden.
Compensatie eigen risico verlengd tot 31 december 2019
De raad van de gemeente Het Hogeland heeft op voorstel van het college besloten dat er voor
2019 weer een compensatie komt voor inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten.
De regeling voor 2019 is gelijk aan de regeling die voor zorgjaar 2018 gold. Die laatste regeling
liep op 31 december 2018 af.
Alle inwoners van de gemeente Het Hogeland met een inkomen tot en met 120% van de bijstandsnorm die in het jaar 2019 hun volledig eigen risico hebben verbruikt, komen weer in
aanmerking voor een compensatie. Die bedraagt 265 euro. Inwoners kunnen een aanvraag
over het jaar 2019 tot 31 december 2020 bij de gemeente indienen. Het formulier daarvoor is
te vinden op  www.hethogeland.nl (hulp bij laag inkomen, onder de button ‘vergoeding eigen
risico zorgverzekering’)
Het aanvraagformulier is ook beschikbaar bij één van de gemeentelocaties of bij Werkplein
Ability (Ubbo J. Mansholtplein 2) in Winsum.
Het ingevulde aanvraagformulier kan samen met de bewijsstukken worden ingeleverd bij een
van de gemeentelocaties. Opsturen naar het naar het postadres van de gemeente kan ook.

Het Taalhuis zoekt vrijwilligers
Goede beheersing van taal is voor iedereen belangrijk. Als je laaggeletterd bent heb je moeite met lezen en/of schrijven. Laaggeletterden
ervaren vaak problemen, omdat ze bijvoorbeeld
moeite hebben met het invullen van formulieren
of het begrijpen van informatie van de school van
hun kinderen. Met het Taalhuis willen we de laaggeletterdheid in het Hogeland verminderen.
Voor het bieden van de juiste taalondersteuning zoekt Taalhuis het Hogeland enthousiaste
vrijwilligers. Taalvrijwilligers gaan één op één of in groepsverband ondersteuning bieden bij het
beter leren lezen, schrijven en/of spreken van de Nederlandse taal.
Ben jij:
• Vriendelijk en geduldig
• Heb je hart voor taal
• Vind je het leuk om mensen te ondersteunen bij taal
• Ben je minimaal 2 uur per week beschikbaar
• Ben je per email, app en/of telefoon goed bereikbaar
• Beschik je over minimaal MBO 3 niveau
Vind je het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de maatschappij? Als taalvrijwilliger kan je
hier een belangrijke bijdrage aan leveren.
Wil je meer informatie over het Taalhuis kijk dan op www.taalhuis.nl. Ben je geïnteresseerd
in de functie van taalvrijwilliger, dan kun je contact opnemen met Jantine Meijer (coördinator
vrijwilligers) bereikbaar via * j.meijer@mjd.nl.
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Vernieuwde dienstverlening burgerzaken vanaf september
Uit de evaluatie van de dienstverlening is gebleken dat de gemeentelijke organisatie onvoldoende toegerust is om kwalitatief goede dienstverlening te kunnen bieden tegen aanvaardbare kosten.
Een tweede aanleiding voor een wijziging in de dienstverlening is het aantal bezoekers op de
gemeentelijke locaties. Uit de evaluatie bleek dat op de locaties in Leens en Bedum dagelijks
aanzienlijk minder bezoekers langskomen dan in Winsum en Uithuizen.
Het college kiest er daarom voor om het personeel daar in te zetten waar de meeste vraag is.
Daarom wordt de dienstverlening voor burgerzaken en in Winsum en Uithuizen verruimd. De
locaties in Leens en Bedum blijven alleen op maandag- en dinsdagmorgen voor het publiek
geopend.
“Onze inwoners hebben recht op kwalitatief goede dienstverlening”, zegt burgemeester Henk
Jan Bolding. “Daarom willen we zo snel mogelijk terug naar onze vaste formatie van ervaren
medewerkers Burgerzaken. Om inwoners tegemoet te komen, breiden we wel onze service
uit. Medewerkers gaan vaker op huisbezoek om inwoners te ondersteunen bij het aanvragen
van documenten. Daarnaast gaan we er voor zorgen dat rijbewijzen en reisdocumenten thuisbezorgd worden. Inwoners hoeven voor het ophalen van het document dan niet meer naar het
gemeentehuis.”
De balies van Burgerzaken in Winsum en Uithuizen zijn vanaf september op alle werkdagen
geopend voor publiek. Ook de avondopenstellingen op deze locaties, op woensdag en donderdag, blijven in stand. Voor spoedaanvragen van rij- en reisdocumenten kunnen inwoners
alleen nog terecht in Winsum en Uithuizen. De vernieuwde openingstijden staan op de homepage  www.hethogeland.nl.

Loket Leefbaarheid van start
Vanaf nu kunnen inwoners uit het aardbevingsgebied weer plannen indienen bij Loket Leefbaarheid. Het gaat om gezamenlijke plannen uit dorpen, wijken of straten. Per project kan
maximaal € 10.000,- aangevraagd worden. Loket Leefbaarheid is onder gebracht bij Groninger Dorpen.
Het Nationaal Programma Groningen stelt hiervoor de komende tien jaar 10 miljoen euro beschikbaar. Siem Jansen, directeur Nationaal Programma Groningen: "Het gaat om plannen
van inwoners die bijdragen aan prettig wonen in hun straat of dorp. We helpen graag om deze
initiatieven verder te brengen."
Plannen van inwoners
Het Loket Leefbaarheid ondersteunt plannen van inwoners in de gemeenten Appingedam,
Loppersum, Delfzijl, Midden-Groningen, Het Hogeland, Oldambt, de voormalige gemeente
Winsum, de voormalige gemeente Ten Boer en het deel van Meerstad dat tot 2017 hoorde bij
de voormalige gemeente Slochteren.
Heb je vragen of begeleiding nodig bij het opstellen van een subsidieaanvraag, neem contact
op met Loket Leefbaarheid:
*: info@loketleefbaarheid.nl
': (050) 305 02 11
Beoordelingscommissie
Een beoordelingscommissie, bestaande uit een medewerker van de provincie Groningen en
vier inwoners uit het gebied, beoordeelt de aanvragen. Er wordt maandelijks vergaderd. De
deadline voor indienen van de aanvragen is elke 1e maandag van de maand. Meer informatie?
Kijk dan op  www.loketleefbaarheid.nl.
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Donateursaktie Ubbegaheem 2019
In deze periode komen we weer langs de deuren in Sauwerd en
Wetsinge voor de jaarlijkse donateursactie.
U steunt daarmee ons dorpshuis om het in stand te kunnen houden. Uw bijdrage wordt zeer
gewaardeerd. Het jaarbedrag is € 10,-. Dit jaar kan de bijdrage ook per pin aan de deur worden
voldaan.
Alvast weer bedankt.
Het bestuur

380kV Hoogspanningslijn: de laatste stand van zaken
Raad van State over de nieuwe 380 kV hoogspanningslijn: uitvoering kan doorgaan.
Bezwaarschriften verworpen, op één na.
Op woensdag 9 oktober heeft dan eindelijk - na een procesvoering van meer dan twee jaar - de
Raad van State uitspraak gedaan in het dossier ‘380 kV hoogspanningslijn EHV’ (EemshavenVierverlaten). Alle bezwaarschiften zijn niet ontvankelijk verklaard, op één onderdeel na. Maar
dat staat de bouw van deze hoogspanningslijn niet in de weg, die kan doorgaan. Vanwege de
lange voorbereiding en procedures en zal de ingebruikname pas in 2023 zijn.
De Raad van State (RvS) is het hoogste rechtsorgaan in Nederland, beroep tegen dit besluit
is niet mogelijk, want de uitspraak is “…definitief en onherroepelijk.” De RvS doet geen inhoudelijke uitspraken over nut, noodzaak en wenselijkheid. Het toetst alleen de door de ministers gevolgde procedures aan de bestaande wetgeving. Volgens de RvS hebben de ministers
zich in bijna alle gevallen gehouden aan de wetgeving. De uitzondering in dit geval is dat het
Rijksinpassingsplan niet voldoet aan de wettelijke eisen, het is niet concreet genoeg. De RvS
draagt de ministers dan ook op om het inpassingsplan van deze hoogspanningslijn binnen een
termijn van een half jaar te herstellen.
Tegen de aanleg van deze nieuwe hoogspanningslijn is jarenlang geprotesteerd en later geprocedeerd door diverse belangengroepen: de werkgroep 380 kV Sauwerd-Wetsinge, Dorpsvereniging Sauwerd-Wetsinge, buurtbewoners uit Westerdijkshorn, Bedum, Loppersum,
Noordhorn, milieu- natuur- en vogelbeschermingsorganisaties, allen onder de koepel Natuuren Milieufederatie Groningen (NMG) en een groep individuele personen. Daarnaast heeft ook
de fractie van D66 van de toenmalige gemeente Winsum een bezwaarschrift ingediend.
Al deze groepen en personen zijn erg teleurgesteld. Erik de Waal, jurist bij de NMG, die de procesvoering heeft gevolgd en ook bij de hoorzitting zijn betoog heeft gehouden, is dat ook. Maar
hij is niet verbaasd. Ook in andere gebieden in Nederland waar zo’n 380 kV hoogspanningslijn
aan de orde was en waartegen is geprocedeerd, was het besluit van de RvS negatief. Hiska
Ubels, eertijds wonende in Westerdijkshorn, ziet nog mogelijkheden. Hiska was jarenlang de
voorvrouw in de protesten tegen deze hoogspanningslijn en beroepsmatig zeer deskundig op
dit gebied.
Ze wijst er op dat als het compensatieplan over 26 weken niet concreet genoeg is, het besluit
tot aanleg alsnog wordt vernietigd. Daar liggen volgens haar mogelijkheden. In een interview
met het Dagblad van het Noorden zegt ze: ,,Tenminste als provincie en gemeenten opnieuw
achter de bevolking gaan staan. Onder druk van de toenmalige minister Kamp van Economische Zaken zijn de regionale- en lokale overheden in 2017 overstag gegaan, maar anno 2019
ligt er een kans om dat te herstellen. De sleutel ligt bij hen, het dossier is hiermee terug in het
politieke speelveld,” aldus Hiska Ubels.
Namens de werkgroep Sauwerd-Wetsinge 380 kV,
Bé Kuipers
www.contactblad.info
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Paddepoelsterbrug t'rug!
Hallo inwoners van Sauwerd, Adorp en omstreken,.

Wilt u ook dat de Paddepoelsterbrug terugkomt en wilt u op de hoogte gehouden
worden?
Mailt u dan naar * brugterug@gmail.com
Facebook: Paddepoelsterbrug t'rug
12
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Dorpshuis Ubbegaheem / Burchtweg 4 / 9771 BB Sauwerd /  www.ubbegaheem.com

Agenda Ubbegaheem
7 december
17.00-21.30 u.
14 december 21.00-01.00 u.

Eetcafé open
40UBB: Dansavond in de kelder van Ubbegaheem

Film in Sauwerd
De Culturele Commissie Adorp/Sauwerd/Wetsinge organiseert in samenwerking met dorpshuis Ubbegaheem filmvoorstellingen.
Op zondagmiddag 24 november aanstaande draaien we de eerste film.
Een dochter wordt ontvoerd, verkracht en
vermoord.
De dader wordt niet gevonden en de politie
doet te weinig. Tenminste, dat vindt de moeder. Ze bedenkt iets om daar wat aan te veranderen.
Waar woede toe kan leiden.. En waar de toeschouwer al kijkend z’n mening bijstelt.
Een cynische verhaal met scherpe kantjes,
met humor en adembenemend gefilmd.
Kijkwijzer: 16 jaar
Ubbegaheem is open om 14.00 uur.
De film begint om 14.30 uur.
Toegang: € 7,50
Wij streven naar èèn voorstelling per maand
in de herfst, winter en voorjaar, op zaterdagavond of zondagmiddag. Let op aankondigingen.
www.contactblad.info
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Expositie ‘Vanuit de stilte’, kerkje Klein Wetsinge
Gedurende vier maanden heeft Corry Wolters bijna dagelijks geschilderd aan kleine werken
in pastelkrijt. Deze werken zijn steeds voortgekomen of verbonden geweest aan een korte
mediatie van de dag. Honderd werken die een weerslag geven van gedachten en emoties die
er waren op die momenten. De werken tonen het licht, de sfeer en ruimte die Corry ervaart in
de natuur tijdens de vele wandelingen die zij maakt.
Zij heeft een kunstboek gemaakt, samen met uitgeverij
Philip Elchers, waarin een selectie van deze werken is
opgenomen.
Ter gelegenheid van deze uitgave is er een korte expositie van de geselecteerde werken in het kerkje van Klein
Wetsinge, Valgeweg te Sauwerd. De expositie is van 29
november t/m 5 december 2019.
Het boek en de getoonde werken zijn tijdens de expositie
te koop. De expositie is in principe dagelijks geopend van
10 tot 18 uur. De kerk kan af en toe dicht zijn vanwege
een besloten bijeenkomst. Wie van tevoren zeker wil
weten of de kerk open is, kan bellen met de beheerders,
Nicolaas en Inez Geenen: ' 06 54685405.

Stichting 55+ Adorp-Sauwerd-Wetsinge: Bingo!
De Bingo in Adorp van de Stichting 55+ is iets waar veel mensen naar uitkijken
omdat het altijd super gezellig is!
Trijntje Kruijer en Willy Sikkens willen de organisatie ook dit keer weer op zich
nemen en we maken er ook nu een leuke avond van.
Op: vrijdagavond 15 november in het dorpshuis Artharpe te Adorp, aanvang 20.00 uur.
Er worden 6 rondes gespeeld.
Hebt u nog nooit meegedaan? Kom een keer gezellig meespelen.
Tot ziens!

Rode Kruis afdeling Groningen organiseert dag-/middaguitjes
Speciaal voor ouderen, alleenstaanden en mensen met een lichte handicap organiseert Rode
Kruis afdeling Groningen dag-/middaguitjes. Dit wordt begeleid door vrijwilligers van het Rode
Kruis Noord-West Groningen.
			 3 december

¾Dinsdagmiddag
¾

Kerstshoppen

Vervoer word georganiseerd door het Rode Kruis
Middaguitjes zijn ongeveer van
Daguitjes zijn ongeveer van 		
Morgen/middag vanaf ongeveer

13.00 uur tot 17.00 uur.
9.00 uur tot 17.00 uur.
11.00 uur tot 15.30

Informatie en opgave

Hennie Wijbenga
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' 0595 402600 / 0651159922

Agnes Buikema
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Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge
Het Steunpunt: een plek in de dorpshuizen in Adorp en Sauwerd,
waar u terecht kunt voor informatie, diensten, hulp en ondersteuning
bij eventuele problemen. Een plek voor een praatje en een kop koffie. Waar gezelligheid en
elkaar ontmoeten een belangrijke plaats zijn gaan innemen!
Tijdens de inloopochtenden zijn de vrijwilligers aanwezig om u te helpen bij problemen met
tablet, laptop, computer en vragen over de computercursussen.
U hoeft geen lid te zijn van de Stichting 55+ASW.
De ochtenden zijn op de maandagen van 10.00-12.00 u.
18 november: Themamorgen beurtschippers en boderieders, Ubbegaheem in Sauwerd
Beurtschippers en Boderieders. Twee beroepen die niet meer bestaan. In de tijd toen er nog
geen openbaar vervoer was en geen vervoermiddelen voor iedereen, was de beurtschipper
degene die de boodschappen over ver deed. Zij onderhielden het contact met de buitenwereld
en zorgden voor het vervoer.
Willem Mollema uit Leens vertelt over de Boderieders en Beurtschippers in Groningen. Hij
vergezelde zijn vader vroeger op vele boderitten, verzamelde door de jaren heen een zeer grote
collectie aan documentatie en fotomateriaal en schreef een aantal boeken over dit onderwerp.
25 november: Inloopochtend in Ubbegaheem te Sauwerd
Tijd voor het praatje van alledag en een kop koffie/thee. Heeft u vragen of zijn er dingen waar
u mee zit? Een luisterend oor is ook hier aanwezig. De vrijwilligers van de Digitale Hoek zijn
aanwezig om u te helpen met problemen op computer gebied en vragen over de cursussen.
2 december: Themamorgen Karate-do, Artharpe te Adorp
Rudy Kromowidjojo uit Sauwerd over Karate-do. Karate-do is niet alleen vechten en kapotslaan van planken e.d. Maar het is een levensfilosofie waar de houdingsaspecten, ademhaling
en assertiviteit belangrijk zijn. Het begrijpen van het karate-do en de trainingen daaraan verbonden leer je begrijpen naarmate je ouder wordt.
9 december: Inloopochtend in Artharpe te Adorp
Tijd voor het praatje van alledag en een kop koffie/thee. Heeft u vragen of zijn er dingen waar
u mee zit? Een luisterend oor is ook hier aanwezig. De vrijwilligers van de Digitale Hoek zijn
aanwezig om u te helpen met problemen op computer gebied en vragen over de cursussen.
16 december: geen spreker
Lezingen zijn populair bij de diverse verenigingen, de sprekers zijn steeds vaker volgeboekt
en december is een drukke maand voor iedereen. Het is helaas niet gelukt om voor deze
maandag een spreker te boeken.
In 2020 zijn er weer lezingen van o.a. Ben Trip over Bijen en Honing, Anna Kuipers-Orlova over
de Sovjet Unie, Tine Glas over de Meldkamer Noord Nederland.
23 december: Inloopochtend in Ubbegaheem te Sauwerd
Tijd voor het praatje van alledag en een kop koffie/thee. Heeft u vragen of zijn er dingen waar
u mee zit? Een luisterend oor is ook hier aanwezig. De vrijwilligers van de Digitale Hoek zijn
aanwezig om u te helpen met problemen op computer gebied en vragen over de cursussen.
Tussen Kerst en Oud en Nieuw wordt er geen lezing gehouden
Steunpunt inlichtingen en informatie:
Piet Drijfhout
 050 3061960
Dirk Balk
3061663
Trijntje Kruijer
3061318
Margriet Kuipers
3061662
www.contactblad.info
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Concert 'Entre brios y flautas'
Ada Pérez		
Tim Veldman 		
Jankees Braaksma

– renaissance- en baroktraverso
– klavecimbel, blokfluit en portatief
– blokfluit, portatief en slagwerk

Het fluittrio Ada, Tim en Jankees heeft speciaal voor dit optreden in Groot Wetsinge een programma met muziek uit de
vroege renaissance tot en met de barok samengesteld.
Het programma omvat werken die uitgevoerd worden in een
prachtig transparante klankkleur: met blokfluiten, traverso’s,
portatieven en klavecimbel.
Uiteraard staat er een ruim deel Spaanse renaissancemuziek op het programma: de muziek uit Ada’s geboorteland;
muziek met ‘brio’: met energie, met passie!
Na de pauze klinkt Franse en Duitse barokmuziek: Quantz, Buxtehude en Dornel.
Tijdens de pauze verzorgen wij heerlijke hapjes passend bij de voorstelling. De mooie muziek,
de heerlijke hapjes en de intieme sfeer zorgen voor een prachtige middag.
De datum is 17 november om 15.00 uur.
Deze voorstelling kost €15,- inclusief hapjes.
De oude ruimte met een prachtige akoestiek zullen u verrassen. In verband met beperkte zitplaatsen is reserveren wenselijk. Dit kan via  www.tsael.nl en ' 050-306 21 96.

Gertjan Piek: 'Zelfportret'
Zaterdag 23 november 2019 - De Hoogte, Winsum, 20.30 uur
€ 12 (Vrienden van de SKKW € 10)
Kaarten reserveren via * info@skkw.nl, vanaf zaterdag 16 november bij Sporthuis Winsum in Winsum en ’s avonds aan de zaal (zolang de voorraad
strekt).
‘Zelfportret’
Een theatrale muziekvoorstelling met Nederlandse
chansons.
Eigenlijk zegt elke vorm van kunst iets over de
maker ervan. Een zelfportret dus. Zo ook de chansons in deze voorstelling. ‘Zelfportret’ is na ‘Daar
in de Verte’ (2012) de tweede theatervoorstelling
van Gertjan Piek. In deze voorstelling wordt hij op
piano begeleid door Jan Meiborg. De voorstelling
volgt de liedjes en deze volgen Gertjan zijn hart. Dan gaat het natuurlijk over de liefde. Maar
ook over deze tijd waarin zo veel lijkt te veranderen. Een uitstapje naar nostalgie of een vreemde taal is dan geen antwoord. Maar het voelt goed en is van alle tijden.
16
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Kerstmarkt Dorpshuis Artharpe 14 december 2019

Dorpsbelangen Adorp organiseert op zaterdag 14 december 2019
van 14.00 – 18.00 uur weer de jaarlijkse kerstmarkt in Dorpshuis
Artharpe.
De kerstmarktcommissie zoekt standhouders voor de kerstmarkt.
Wie kunnen er allemaal meedoen?
Iedereen die iets te verkopen heeft. We denken daarbij aan mensen die een leuke
hobby hebben en hier iets van willen verkopen of gewoon iets willen laten zien.
Verenigingen die hun eindejaarsproducten op de markt willen brengen. Ludieke
acties om de kas te spekken.
Kortom er valt van alles te bedenken.
Deelname aan de kerstmarkt kost € 5,00. De standaardlengte van de tafels is
2.40 meter.
De commissie vraagt aan de deelnemers om hun “kraam” een kerstuitstraling te
geven.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij:
Jouk Huisman, telefoon 050 3062056, email joukhuisman@hotmail.com
Fotiena Holwerda, telefoon 050 3061679, email fotiena46@gmail.com
Nathalie Spinder, telefoon 06 18198436, email natjevan3008@gmail.com.
Vergeet niet het te verkopen artikel(en) te vermelden. Bij gelijke producten is
degene die zich het eerst aanmeldt zeker van een plaats.
Meld je zo spoedig mogelijk aan. Het aantal plaatsen is beperkt.

Met vriendelijke groet,
De Kerstmarktcommissie

In Sauwerd is elke donderdagochtend gelegenheid om sportief bezig te zijn in
de sporthal aan de Oosterstraat. De damesgroep beweegt van 10.00-11.00 uur.
Er zijn een aantal goede redenen om te sporten en te bewegen, zoals:
-- Sport en bewegen is goed voor de gezondheid, draagt bij aan zelfontplooiing, doorzettingsvermogen, vriendschappen en sociale contacten.
-- Sport en bewegen heeft een gunstige invloed op de ontwikkeling en het herstel van chronische ziekten, aandoeningen en beperkingen.
-- Sport en bewegen draagt bij aan een algemeen, lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden, waarbij een actieve leefstijl wordt bevorderd.
-- Sport en bewegen is leuk en je leert er ook nog wat van: spelregels, samenwerken, tegen je
verlies kunnen…..
-- Sport en bewegen is een belangrijk middel voor het bestrijden van overgewicht bij jong en
oud.
Wat doen we zo al in een les?
We starten met een warming-up op muziek, een loop-of wandelvorm waarbij de conditie wordt
getraind, lenig makende en spierversterkende oefeningen met gebruik van allerlei kleine materialen op muziek (zoals flesjes gevuld met water, ringen, dynabands, ballen en aerobics.
Vervolgens een spel en na al deze inspanning een cooling down om weer lekker bij te komen.
Plezier en samen bewegen staan voorop!
Kom gerust een keer gratis meedoen!
Info:
Pia Deemter, ' 050-3061816 of
Leidster: Corry Westerkamp, ' 0595-442983

We hebben het jaar afgesloten met een bedrag van € 357. Overgemaakt naar Unicef, zodat
we weer op nieuw kunnen beginnen.
Er zijn 4 breiende/hakende dames en ik maak fotokaarten, die ook bij J. Busquet in Groningen
verkocht worden (Zwanestraat 11).
De dames maken sokken / truien / vingerloze handschoenen / sjaals / mutsen / slofjes / tassen.
Onze producten worden (als het kouder wordt) verkocht in het kerkje van Wetsinge en in onze
Dorpswinkel.
Wilt u bij mij kijken, dat kan ook.
We willen iederéén bedanken voor het kopen van onze producten. En voor het leveren van
materiaal.
We hopen tot ziens, zodat we kinderen die door Unicef gesteund worden kunnen helpen. Met
het geld van onze producten.
Lies Eldering. Kerkstraat 16 Sauwerd, ' 050-3061016.
18
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